
 

 

	  
	  

	  
Zaterdag	  24	  mei	  2014:	  Algemene	  Afdelingsvergadering	  D66	  Almere	  
	  
	  
Het	  bestuur	  van	  D66	  Almere	  nodigt	  u	  graag	  uit	  voor	  de	  Algemene	  Afdelingsvergadering	  op	  	  24	  
mei	  2014.	  Tijdens	  deze	  AAV	  komen	  o.a.	  het	  jaarverslag	  en	  de	  jaarrekening	  over	  2013	  aan	  bod.	  
Daarnaast	  worden	  de	  nieuwe	  voorzitter	  en	  algemeen	  bestuurslid	  van	  het	  afdelingsbestuur	  
gekozen	  door	  de	  leden.	  Alle	  leden	  zijn	  welkom	  bij	  de	  AAV.	  
	  
Aanvang	  Algemene	  Afdelingsvergadering	  24	  mei:	  10.30	  uur,	  inloop	  vanaf	  10.00	  uur	  
Locatie:	  Corrosia	  Stad	  (gebouw	  de	  Voetnoot),	  Stadhuisplein	  2,	  1315	  HT	  Almere.	  
	  
	  
Agenda:	  
1.	  Opening,	  vaststelling	  agenda	  &	  mededelingen	  

2.	  Ingekomen	  stukken	  

3.	  Verslag	  vorige	  AAV	  d.d.	  9	  november	  2013	  

4.	  Jaarverslag	  2013	  

5.	  Financieel	  jaarverslag	  2013	  

6.	  Verslag	  kascommissie	  

7.	  Gemeenteraadsverkiezingen	  2014	  &	  verkiezingen	  Europees	  Parlement	  2014	  
-‐	  Terugblik	  
-‐	  Stand	  van	  zaken	  onderhandelingen	  college	  Almere	  	  
-‐	  Evaluatie	  stemadviescommissie	  en	  Algemene	  Verkiezingscommissie	  	  	  	  	  	  

8.	  Af-‐/aantreden	  bestuursleden	  
-‐	  George	  van	  Overbeeke,	  voorzitter,	  beëindigt	  zijn	  termijn	  en	  is	  niet	  herkiesbaar	  	  
-‐	  Johan	  van	  Leeuwen	  beëindigt	  zijn	  termijn	  en	  stelt	  zich	  niet	  herkiesbaar	  
-‐	  Het	  bestuur	  stelt	  voor	  om	  Kees	  Krouwel	  definitief	  te	  benoemen	  als	  penningmeester	  

Verkiezing	  nieuwe	  bestuursleden:	  
Kandidaten	  voorzitter	  D66	  Almere:	  Arjan	  Dokman,	  Fons	  van	  der	  Ham	  
Kandidaten	  algemeen	  bestuurslid	  D66	  Almere:	  Jolanda	  Donk-‐De	  Raat,	  Erik	  Kunst,	  Youri	  Nijboer,	  
Steven	  van	  Puffelen	  en	  Vahid	  Yeganeh	  
	  
Via	  stemming	  beslissen	  de	  leden	  wie	  de	  nieuwe	  voorzitter	  wordt	  en	  wie	  als	  algemeen	  bestuurslid	  
toetreedt	  

9.	  Spreker	  

10.	  Nieuws	  uit	  de	  Gemeenteraad,	  Provinciale	  Staten	  

11.	  Rondvraag	  en	  sluiting	  

De	  stukken	  voor	  de	  afdelingsvergadering	  zijn	  te	  vinden	  in	  de	  bijlage	  en	  op	  de	  website	  
https://almere.d66.nl/agenda/algemene-‐afdelingsvergadering/	  
	  



 

 

Tot	  ziens	  op	  zaterdag	  24	  mei!	  
	  
Namens	  het	  bestuur	  van	  D66	  Almere	  
	  	  
Ciska	  Borsboom	  
Algemeen	  Secretaris	  D66	  Almere	  
c.borsboom@d66almere.nl	  
www.d66almere.nl	  
www.almere66.net	  
	  
	  D66	  Almere	  


